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การใชกําลังในกฎหมาย

ระหวางประเทศ

Use of Force
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หลักเกณฑการใชกําลัง

ตามกฎหมายระหวางประเทศในปจจุบัน

►ปรากกฎในตราสารระหวางประเทศหลายฉบบั จําแนกได 2 
แบบ

Jus ad bellum

► กฎหมายที่จํากัดสทิธิของรัฐในการใชกําลังทางทหาร

Jus In bello

►กฎหมายที่ใชบังคบัรัฐเกี่ยวกับปฏิบตัิการทางทหาร

ความเปนมาและวิวัฒนาการของกฎหมาย

►เดิมรัฐทําสงครามไดอยางเสรี

►สันติภาพภายใตโรมัน 
Pax Romana

►หลักเกณฑการทําสงครามในยุค

กลาง Just War

ความเปนมาและวิวัฒนาการของกฎหมาย

►กฎเกณฑการใชกาํลังในกฎหมาย

ระหวางประเทศในยุคกอน ศตวรรษ 
19

การทําสงครามโดยชอบดวยกฎหมาย

การแบงสถานะของรัฐที่เปนกลาง

การแบงแยกสิทธิสถานะระหวาง

พลเรือน / พลรบ

ความเปนมาและวิวัฒนาการของกฎหมาย

►หลังสงครามโลกครั้งที่ 1
►เกิดระบบสันนิบาตชาติ

►สนธิสัญญา Kellogg-
Briand 1929
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►กฎบัตรสหประชาชาติ ขอ 2 วรรค 4
► ในความสัมพันธระหวางประเทศ สมาชิกท้ังปวงจะตอง
ละเวนการคุกคาม หรือการใชกําลัง   ตอบูรณภาพแหง

อาณาเขต หรือเอกราชทางการเมืองของรัฐใด ๆ  หรือ
การกระทําในลักษณะการอ่ืนใดที่ไมสอดคลองกับความมุง

ประสงคของสหประชาชาติ 

Jus ad bellum
 กฎหมายที่จํากัดสิทธิของรัฐในการใชกําลังทางทหาร

Jus ad bellum
 กฎหมายที่จํากัดสิทธิของรัฐในการใชกําลังทางทหาร

►นับจากมีระบบ

สหประชาชาติการใชกําลัง

ในกฎหมายระหวาง

ประเทศก็ถือวาเปนการ

กระทําที่มชิอบดวย

กฎหมาย และตองหาม

ขอยกเวน การใชกําลังในกฎหมายระหวางประเทศ
ที่สามารถทําไดตามกฎบัตรสหประชาชาติ

► การปองกันตนเอง Self defense

► การปองกันรวมกัน Collective defense

►การเขารวมในกองกําลังสหประชาชาติ

►การแทรกแซงทางมนุษยธรรม

การปองกันตนเอง

กฎบัตรสหประชาชาติ ขอ 51
► ไมมีขอความใดในกฎบัตรฉบับปจจุบันจะรอนสิทธิประจําตัวในการ

ปองกันตนเองโดยลําพังหรือโดยรวมกัน หากการโจมตีดวยกําลังอาวุธบังเกิด
แกสมาชิกของสหประชาชาติ จนกวาคณะมนตรีความมั่นคงจะไดดําเนิน

มาตรการที่จําเปนเพ่ือธํารงไวซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ

มาตรการที่สมาชิกไดดําเนินไปในการใชสิทธิปองกันตนเองนี้จะตองรายงาน

ใหคณะมนตรีความมั่นคงทราบโดยทันที และจะตองไมกระทบกระเทือน
อํานาจและความรับผิดชอบของคณะมนตรีความมั่นคงตามกฎบัตรฉบับ

ปจจุบันแตประการใด ในอันที่จะดําเนินการเชนที่เห็นจําเปนไมวาในเวลาใด 
เพ่ือธํารงไวหรือสถาปนากลับคืนมาซึ่งสันติภาพ  และความมั่นคงระหวาง
ประเทศ 

องคประกอบที่ปรากฏในกฎบัตร

►ใชกําลังปองกันตนเองได

เมื่อ

มีโจมตีดวยกําลังอาวุธ

ตองรายงานใหคณะ

มนตรีความมั่นคงแหง

สหประชาชาติทราบโดย

ทันที

องคประกอบที่ปรากฏใน

จารีตประเพณีระหวางประเทศ

►มีความจําเปน (Necessary)

►ตองใชกําลังตอบโตทันทีทันใดเพื่อระงับการโจมตี  
(Immediately)

► การใชกําลังปองกันตนเองตองไดสัดสวน 
(Proportionate)
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ปญหาจากาการใชกําลังปองกันตนเอง

► Anticipatory Self Defense

 กรณีศึกษา Caroline Case

The Cuban Missile Crisis 1962

 การปองกันรวมกัน Collective defense

►เปนการที่รัฐ รัฐหนึ่งเขารวมในการปองกันตนเอง
ของรัฐอีกรัฐตามที่มีสนธิสัญญากําหนดไว

 เชน Nato

การเขารวมในกองกําลังสหประชาชาติ

►เปนหนาที่ ตามกฎบัตร ขอ 2 วรรค 5
►สมาชิกท้ังปวงจะตองใหความชวยเหลือทุกประการแก

สหประชาชาติ  ในการกระทําใด ๆ ท่ีดําเนินไปตามกฎ
บัตรฉบับปจจุบัน และจะตองละเวนการใหความชวยเหลือ
แกรัฐใด ๆ ท่ีกําลังถูกสหประชาชาติดําเนินการปองกัน
หรือบังคับอยู 

การเขารวมในกองกําลังสหประชาชาติ

► และ ตามกฎบัตร ขอ 43
►... สมาชิกทั้งปวงของสหประชาชาติ รับที่จะจัดสรรกําลังอาวุธ 
ความชวยเหลือ และความสะดวก รวมทั้งสิทธิในการผาน
ดินแดนตามที่จาํเปนเพื่อความมุงประสงคในการธํารงไวซึ่ง

สันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศใหแกคณะมนตรี

ความมั่นคง  เมื่อคณะมนตรีฯ เรียกรองและเปนไปตามความ
ตกลงพิเศษฉบับเดียวหรือหลายฉบบั 

การแทรกแซงทางมนุษยธรรม

Humanitarian Intervention
►Humanitarian intervention refers to armed interference

in one state by another state(s) with the stated objective of
ending or reducing suffering within the first state. That
suffering may be the result of civil war, humanitarian
crisis, or crimes by the first state including genocide. The
goal of humanitarian intervention is neither annexation
nor interference with territorial integrity, but
minimization of the suffering of civilians in that state.

ปญหาจากการใชกําลังแทรกแซงทางมนุษยธรรม

►ยังไมมีกรอบทางกฎหมายที่ชัดเจน 
►ปจจุบันถูกอางจากพื้นฐานของจารีตประเพณี

ระหวางประเทศ

►เปดโอกาสใหรัฐอื่นๆ เขาไปแทรกแซงกิจการ
ภายในของอีกรัฐหนึ่งไดงาย
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ขอเสนอเพื่อปองกันการบิดผันเจตนารมณ

►การแทรกแซงทางมนุษยธรรม ตองเปนกรณีที่มี

ขอเท็จจริงไดความวามีสถานการณการละมิดสิทธิ

มนุษยชนอยางรายแรงและชัดเจน

►มาตรการที่ใชตองเปนสิ่งจําเปนที่จะทําเพ่ือระงับ

เหตุการณโดยไมมีทางเลือกอยางอื่น

ขอเสนอเพื่อปองกันการบิดผันเจตนารมณ

►การใชกําลังแทรกแซงตองเปนการใชกําลังแทรกแซง 
อยางไดสัดสวนกับการละเมิดกฎเกณฑและเปนมาตรการ

ชั่ ว ค ร า ว  จน ก ว า คณ ะมนต รี ค ว า ม มั่ น ค ง แ ห ง

สหประชาชาติ จะไดเขามาดําเนินการโดยมีมาตรการ
อยางหนึ่งอยางใด /หากคณะมนตรีความมั่นคงฯ ไม
สามารถดําเนินการใดๆได ประเทศผูใชกําลังก็ใชกําลัง
ตอไปไดตามความจําเปน

มาตรการตอบโตในกฎหมายระหวางประเทศ

►ดวยเหตุที่การบังคับใชกฎหมายระหวางประเทศนั้น

กระทําโดยรัฐทั้งหลายดังนั้นหากรัฐหนึ่งไดรับความ

เสียหายจากการกระทําของอีกรัฐหนึ่ง ตามจารีต
ประเพณีระหวางประเทศ อนุญาตใหรัฐใชมาตรการ
ตอบโตดวยตนเองไดที่เรียกวา Self  Help ซึ่ง
จําแนกได 2 วิธี

Retorsion
► การตอบโตการกระทําของอีกรัฐหนึ่งตามกฎหมาย
ระหวางประเทศ โดยวิธีการที่ชอบดวยกฎหมาย
เชน การยุติความสัมพันธทางการทูต

การตดัความสมัพันธทางการทูต                 
การขบัไลนักการทตู                            
การหามสนิคาผานแดน                         
การคว่ําบาตรสินคา  
การหามสงสินคาออก

Reprisal การแกเผ็ด 
►การตอบโตการกระทําของ

อีกรัฐหนึ่งตามกฎหมาย

ระหวางประเทศ โดยวิธีการ
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย เชน 
- การปดปากอาวยามสันติ 
- การกักเรือ 
- การยึดทรัพยสินคน
ตางชาติ

Reprisal การแกเผ็ด

► ปจจุบันหามการแกเผ็ดโดยการใชกําลัง เพ่ือให
สอดคลองกับหลักเกณฑการหามทําสงคราม
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Reprisal ทีจ่ะไมกอใหเกิดความรบัผิดระหวางประเทศ

►ตองเขาเงื่อนไข 2 ประการ คือ
 เปนการใช Reprisal เพื่อตอบโตการปฏิเสธความรับ

ผิดตามกฎหมายระหวางประเทศของอีกรัฐหนึ่ง โดยมี
จุดมุงหมายใหอีกรัฐนั้นรับผดิในความเสียหาย

 การกระทําดังกลาวตองไดสัดสวน

ความแตกตาง Self help และ Self defense

► Self defense เปนการใชกําลังของรัฐเพื่อปองกัน
ตนเองจากการถูกรุกราน

►Self help (โดยเฉพาะในสวน Reprisal)เปนการใช
มาตรการตอบโตเพ่ือบีบบังคับใหอีกรัฐเวนจากการ

กอใหเกิดความเสียหาย หรือยอมชดใชคาเสียหาย
(เปนการกระทําเพ่ือประโยชนของรัฐ)

กฎหมายระหวางประเทศวาดวย

หลักเกณฑในการทําสงคราม Jus in bello
►ปจจุบันรวมเรียกวา

International Humanitarian Law : IHL

►กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการทําสงคราม 
การใชอาวุธ / เปาหมายการโจมตี
การปฏิบัติตอเชลยศึก

ฯลฯ

ThAnK YoU
for

Your Attention

GooD LucK
For 

The Examination

ความรูไมไดจบในหองเรียน

โลกคือแบบเรียนเลมใหญที่ไมมีวันจบ

จนกวา ดินจะกลบหนา...

สงครามไมเคยใหอะไรนอกจากความตาย         
ความสูญเสีย และผลประโยชนของคนบางกลุม


